OBECNÍ ÚŘAD NERATOV
Neratov 12, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 005 80 686, č.ú. 1205508339/0800,
tel.: 606 660 241, e-mail: obec@neratov-novinsko.cz

Ministerstvo obrany ČR
Tynychova 221/1
Praha 6 - Hradčany
160 00

V Neratově dne 4.12.2019
Č.j.: ON/0423/2019
Věc: VÝZVA k odstranění skládky pneumatik

Dne 4.12.2019 bylo provedeno místní šetření v blízkosti vojenské střelnice v Neratově
na pozemku p.č. 68 v k.ú. Neratov, druh pozemku – ostatní plocha, využití pozemku –
sportoviště a rekreační plocha. Dle LV č. 421 je vlastníkem tohoto pozemku Česká
republika, příslušnost k hospodaření s majetkem Ministerstvo obrany, Tychonova
221/1, 160 00 Praha; Česká republika a Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
MO, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.
Na daném pozemku bylo zjištěno uskladnění velkého množství pneumatik, které se
zde, vzhledem k tomu, že jsou již značně prorostlé vegetací, nachází velmi dlouho, ale
nachází se zde i několik nově uložených. Konstatuji, že skládka pneumatik podněcuje
k dalšímu ukládání odpadu a tím dochází k rozšiřování černé skládky.
Na základě výše uvedeného Vás VYZÝVÁM k odstranění skládky pneumatik na
pozemku p.č. 68 v k.ú. Neratov, a to do 30-ti dnů od doručení této výzvy.
V případě, že skládka nebude odstraněna, Vám může být udělena pokuta za
přestupek až do výše 500 000,-Kč dle ustanovení § 66d, odst. 2, písm. b), c) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, za neudržování čistoty a pořádku na pozemku, který
vlastníte nebo užíváte, a tím narušujete vzhled obce, nebo narušujete životní prostředí
v obci.
S pozdravem

Jaroslav Pulkrábek
starosta
Obecní úřad Neratov
tel. 606 660 241
Příloha:
-

fotodokumentace
výpis z katastru
katastrální mapa s vyznačeným místem
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